
SUBIECTE ORIENTATIVE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA 

SPECIALIZAREA MANAGEMENT 

 

MANAGEMENT 

 

1. Potrivit lui Ouchi deosebim cultura: 
a. clanului 
b. familială 
c. birocratică 
d. de stat 
e. de piaŃă 

Răspuns corect: 

1) a, b, c, d 
2) a, c, d, e 
3) a, c ,e 
4) b, c, d, e 

2. Organizarea este: 
a. activitatea de creare a sistemelor economico-sociale 
b. activitatea care stabileşte elementele componente ale sistemului, 

variabilele care definesc aceste elemente şi sistemul în ansamblu 
c. proprietatea unui sistem de a avea un comportament interdependent al 

părŃilor sale în cadrul întregului 
d. contrariul entropiei 

Răspuns corect: 

5) a, b, c 
6) b, c, d 
7) a, b, c, d 
8) a, b 
9) a, c 

3. Având în vedere gradul de organizare al unui sistem şi gradul de 
organizare a mediului în care funcŃionează sistemul se poate afirma că 
între acestea: 
a. trebuie să existe o corespondenŃă deplină, aceasta constituind o 

premisă de bază a asigurării bunei funcŃionări a sistemului 
b. trebuie să existe o corespondenŃă în funcŃie de preferinŃele echipei 

manageriale 
c. trebuie să existe o corespondenŃă parŃială 
d. nu trebuie să existe o corespondenŃă 
e. corespondenŃa nu este relevantă 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 



4. Organizarea procesuală are ca obiect: 
a. stabilirea şi delimitarea proceselor de muncă fizică şi a celor 

intelectuale ce trebuie să se desfăşoare într-o firmă 
b. stabilirea şi delimitarea proceselor de muncă fizică şi a celor 

intelectuale ce trebuie să se desfăşoare într-o firmă şi repartizarea 
acestora pe formaŃiuni organizatorice 

c. repartizarea proceselor de muncă fizică pe formaŃiuni organizatorice 
d. repartizarea proceselor de muncă fizică pe formaŃiuni de muncă 
e. organizarea structurală 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 

5. Scopul organizării procesuale este: 
a. fundamentarea şi normalizarea posturilor, nivelelor ierarhice, pondere 

ierarhice şi relaŃiilor organizatorice  
b. fundamentarea şi normalizarea relaŃiilor organizatorice, activităŃilor, 

atribuŃiilor şi sarcinilor unei firme 
c. fundamentarea şi normalizarea funcŃiunilor, activităŃilor, atribuŃiilor şi 

sarcinilor unei firme 
d. fundamentarea şi normalizarea posturilor, nivelelor ierarhice, pondere 

ierarhice şi funcŃiilor întreprinderii 
e. repartizarea rezultatelor organizării structurale pe componentele 

organizării procesuale 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 

6. FuncŃiunea firmei reprezintă: 
a. un ansamblu de procese de muncă omogene, asemănătoare sau 

complementare, cu ajutorul cărora se realizează acelaşi obiectiv sau 
aceleaşi obiective derivate din obiectivele fundamentale 

b. ansamblul de procese de muncă eterogene 
c. ansamblul de obiectivele şi sarcinile ce revin, în mod regulat, unui 

component al firmei şi pentru realizarea cărora acesta are compentenŃa 
şi responsabilitatea stabilită prin reglementări legale 

d. ansamblul de obiectivele şi sarcinile ce revin, în mod regulat, unui 
manager şi pentru realizarea cărora acesta are compentenŃa şi 
responsabilitatea stabilită prin reglementări legale 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 



4) d 
5) e 

7. FuncŃiunile firmei: 
a. se divid în operaŃii 
b. sunt de execuŃie şi de comandă 
c. se divid în activităŃi 
d. alcătuiesc activităŃi  

Răspuns corect:  

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

8. În cadrul firmei atribuŃiile sunt compuse din: 
a. mai multe activităŃi 
b. mai multe sarcini şi pot avea un caracter periodic sau continuu 
c. mai multe persoane grupate desfăşurând munci omogene 
d. posturi omogene 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

9. În cadrul firmei sarcina reprezintă: 
a. o componentă de bază a unei funcŃiuni 
b. suma atribuŃiilor persoanelor dintr-un compartiment 
c. ansamblul obiectivelor corespunzătoare unui post 
d. componenta de bază a unei atribuŃii 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

10. Alegerea sarcinilor ce compun o anumită atribuŃie, trebuie făcută 
respectându-se: 
a. un minim de cerinŃe în legătură cu aptitudinile fizice şi intelectuale ale 

viitorului executant 
b. conjunctura pieŃei 
c. teoria X  
d. teoria Y 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 



11. În cadrul firmei sarcina are: 
a. autonomie funcŃională, având un sens complet şi poate deŃine un rol 

important în realizarea structurală 
b. autonomie operaŃională 
c. autonomie ierarhică 
d. autonomie tactică 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

12. Organizarea structurală presupune gruparea şi repartizarea după anumite 
criterii: 
a. a funcŃiunilor, atribuŃiilor şi posturilor pe colective de executanŃi şi 

persoane 
b. a funcŃiunilor, atribuŃiilor şi sarcinilor pe colective de executanŃi şi 

persoane, în vederea asigurării premiselor organizatorice optime pentru 
realizarea obiectivelor firmei 

c. a funcŃiunilor, atribuŃiilor şi relaŃiilor organizatorice pe colective de 
executanŃi şi persoane 

d. a funcŃiunilor, nivelelor ierarhice şi relaŃiilor organizatorice pe 
colective de executanŃi şi persoane 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

13. Rezultatul organizării structurale este: 
a. organizarea procesuală 
b. mulŃimea funcŃiilor întreprinderii 
c. structura organizatorică a unei firme 
d. ansamblul echipei manageriale 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

14. Structura de producŃie este alcătuită din: 
a. ansamblul secŃiilor de producŃie 
b. personalul care lucrează în producŃie 
c. echipa managerială a firmei 
d. totalitatea elementelor (subdiviziunilor) organizatorice ale firmei 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 



4) d 

15. Elementele structurii organizatorice sunt:  
a. postul, funcŃia, ponderea ierarhică, atribuŃiile, nivelul ierarhic şi 

relaŃiile organizatorice 
b. postul, funcŃia, ponderea ierarhică, compartimentul, nivelul ierarhic şi 

relaŃiile organizatorice 
c. postul, funcŃia, ponderea ierarhică, compartimentul, nivelul ierarhic şi 

funcŃiunile întreprinderii 
d. operaŃiile, funcŃia, ponderea ierarhică, compartimentul, nivelul ierarhic 
şi relaŃiile organizatorice 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

16. Modelul relaŃiilor umane presupune că: 
a. banii reprezintă o sursa cea mai importantă a motivaŃiei  
b. rolul supervizorului se modifică: de la simpla supraveghere, spre 

înŃelegerea şi cunoaşterea nevoilor şi dorinŃelor subordonaŃilor  
c. oamenii doresc să contribuie la succesul firmei  
d. creşterea autocontrolului şi a direcŃionării permite creşterea satisfacŃie 

pe post  
e. managerii au responsabilităŃi noi în a-i determina pe angajaŃi să se 

simtă importanŃi  

Răspuns corect: 

1) a, c 
2) a, e 
3) c, d 
4) c, e 
5) b, e 

17. Conform Teoriei E R G propusă de C  Alderfer nevoile de înrudire 
înglobează următoarele categorii de nevoi din piramida ierarhiei nevoilor: 
a. nevoile fiziologice şi de securitate 
b. nevoile sociale de apartenenŃă la grup 
c. nevoile de stimă şi de auto-realizare 
d. nevoile de securitate şi sociale 
e. nevoile de stimă şi securitate 
f. nevoile fiziologice şi sociale 

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 



5) e 
6) f 

18. Spre deosebire de teoria piramidei ierarhiei nevoilor lui Maslow, teoria E 
R G propusă de C  Alderfer presupune că: 
a. oamenii pot fi motivaŃi în acelaşi timp de mai multe categorii de nevoi 

din cadrul ierarhiei  
b.  dacă una din nevoile ce se află în vârful piramidei nu este satisfăcută, 

individul se va simŃi frustrat, se va reîntoarce la nevoile sale iniŃiale pe 
care va încerca să le satisfacă la un nivel mai înalt  

c. nevoia trebuie satisfăcută înainta ca individul să urce un pas în 
piramidă  

Răspuns corect: 

1) a, c 
2) a, b 
3) b, c 
4) a 
5) b 

19. Teoria X elaborată de Douglas McGregor se bazează pe următoarele 
prezumŃii: 
a. Oamenilor nu le place munca şi încearcă să o evite  
b. Deoarece, oamenilor nu le place munca, managerii trebuie să-i 

constrângă, să-i controleze şi uneori să-i ameninŃe pentru ca angajaŃii 
să realizeze scopurile propuse  

c. Oamenii deseori caută şi de bună voie acceptă responsabilitatea  
d. AngajaŃii au potenŃialul pentru a ajuta realizarea Ńelurilor companiei  
e. În general, oamenii trebuiesc conduşi, deoarece au ambiŃii mărunte şi 

nu caută responsabilitatea  Ei sunt concentraŃi în principal pe securitate  
f. În general, organizaŃiile nu folosesc întreaga capacitate a resurselor 

umane  

Răspuns corect: 

1) a, b, c, d, e 
2) b, c, e, f 
3) c, e, f 
4) a, d, e 
5) a, b, e 

20. Teoria Y elaborată de Douglas McGregor se bazează pe următoarele 
prezumŃii: 
a. Oamenilor nu le displace munca  De fapt, munca reprezintă pentru ei o 

parte importantă a vieŃii lor  
b. Oamenii vor munci pentru a realiza scopurile pentru care s-au angajat  
c. Oamenii se implică în realizarea scopurilor dacă realizând, îndeplinind 

aceste scopuri le va aduce recompense personale  
d. Oamenii sunt concentraŃi în special pe securitate  
e. Oamenii deseori caută şi de bună voie acceptă responsabilitatea  
f. AngajaŃii au potenŃialul pentru a ajuta realizarea Ńelurilor companiei  
g. În general, organizaŃiile nu folosesc întreaga capacitate a resurselor 

umane  



Răspuns corect: 

1) a, b, c, d, f, g 
2) b, c, d, e, f, g  
3) a, b, c, d, e, g 
4) a, c, d, e, f, g 
5) a, b, c, e, f, g 

21. Teoriile X şiY elaborate de Douglas McGregor au trezit conştiinŃa 
managerilor asupra importanŃei factorilor sociali la locul de muncă  
SpecificaŃi care dintre afirmaŃiile următoare sunt adevărate în ceea ce 
priveşte modul în care domeniile prezentate se regăsesc în postulatele 
celor două teorii: 
a. Atitudinea faŃă de muncă: teoria X-indiferenŃă, teoria Y – implicare  
b. Nivelul de implicare: teoria X-ridicat, teoria Y – scăzut  
c. PotenŃialul angajatului: teoria X-ignorat, teoria Y – identificat  
d. Supervizare: teoria X-indirectă, teoria Y – directă  
e. Utilizarea potenŃialului resurselor umane: teoria X-limitată, teoria Y – 

la maxim   

Răspuns corect: 

1) b, c, d, e 
2) b, c, d  
3) a, b, c 
4) c, d, e 
5) a, c, e 

22. În firmele de tip Z, conform teoriei propuse de W  Ouchi se pune accentul 
pe: 
a. angajarea pe termen scurt, participarea la luarea deciziilor, 

responsabilitate individuală, evaluare şi promovare lentă  
b. angajarea pe viaŃă, participarea angajaŃilor la luarea deciziilor, 

responsabilitate colectivă, evaluare şi promovare lente  
c. angajarea pe termen scurt, luarea de decizii în mod individual, 

responsabilitate individuală, promovare şi evaluare rapide  
d. angajarea pe termen lung, participarea la luarea deciziilor, 

responsabilitate individuală, evaluare şi promovare lentă  
e. angajarea pe termen lung, participarea la luarea deciziilor, 

responsabilitate individuală, evaluare şi promovare rapidă  

Răspuns corect: 

1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 

23.  Teoria lui McClelland susŃine faptul că apar trei nevoi legate de 
dezvoltarea prin muncă:  
a. nevoia de afiliere 
b. nevoi fiziologice 
c. nevoi de securitate  
d. de reuşită 



e. nevoi de stimă 
f. nevoia de putere  

Răspuns corect: 

1) a, b, c 
2) b, c, d  
3) a, c, f 
4) a, d, f 
5) a, c, e 

24. SpecificaŃi, bazându-vă pe prezumŃiile Teoriei lui achiziŃiei suceselor, care 
dintre următoarele afirmaŃii sunt adevărate:  
a. Oamenilor cu o nevoie mare de afiliere le place să lucreze în companii 

care pun mare accent pe oameni  
b. Nevoile moderate de securitate ajută managerii să devină sensibili în 

ceea ce priveşte problemele oamenilor  
c. Indivizii cu un nivel de reuşită ridicat vor să aibă un control asupra 

mediului lor şi mai mult, vor să fie responsabili de rezultatele 
comportamentelor lor  

d. Oamenilor cu o puternică nevoie de reuşită le place să lucreze la 
Ńelurile pe care şi le-au propus ei înşişi, în contrast cu Ńelurile stabilite 
pentru ei de către şef sau altcineva  

e. Dacă o nevoie de afiliere este motivaŃia primară pentru un manager, 
eficacitatea acestuia nu poate avea de suferit  

f. Oamenii animaŃi de o nevoie mare de stimă tind să ocupe în 
organizaŃie postul cel mai înalt şi care oferă o mai mare autoritate  

g. Există două faŃade ale puterii pa care autorul teoriei le prezintă: una 
negativă, respectiv persoana face uz de puterea sa în scop personal, şi 
alta pozitivă care reprezintă puterea utilizată în scop social  

Răspuns corect: 

1) a, b, c, e, g 
2) b, d, e, f, g  
3) a, c, d, g 
4) a, d, e, f, g 
5) c, d, e 

25. SpecificaŃi, bazându-vă pe prezumŃiile Teoriei lui achiziŃiei suceselor, care 
dintre următoarele afirmaŃii privind preferinŃe in muncă sunt adevărate: 
a. Persoane cu nevoi de realizare dominante – preferinŃe: responsabilitate 

individuală, scopuri provocatoare şi realizabile, controlul frecvent al 
performanŃei  

b. Persoane cu nevoi de stimă dominante – preferinŃe: responsabilitate 
individuală, scopuri provocatoare şi realizabile, controlul frecvent al 
performanŃei  

c. Persoane cu nevoi de afiliere dominante – preferinŃe: relaŃii 
interpersonale, oportunitatea comunicării  

d. Persoane cu nevoi de stimă dominante – preferinŃe: relaŃii 
interpersonale, oportunitatea comunicării  

e. Persoane cu nevoi de securitate dominante – preferinŃe: controlul 
angajaŃilor, atenŃia, recunoştinŃa  



f. Persoane cu nevoi de putere dominante – preferinŃe: controlul 
angajaŃilor, atenŃia, recunoştinŃa  

Răspuns corect: 

1) a, c, f 
2) d, e, f  
3) a, b, d, f 
4) b, e, f 
5) c, d, e 

26. Dezvoltată de J S  Adams, teoria echităŃii afirmă că inputurile reprezintă 
lucrurile cu care contribuim în organizaŃie şi care pot fi: 
a. timpul 
b. efortul 
c. educaŃia 
d. experienŃă 
e. abilităŃi 
f. recunoaştere 
g. beneficii  

Răspuns corect: 

1) b, c, d, e, g 
2) a, b, d, f, g 
3) a, b, c, d, e 
4) c, d, e, f, g 
5) a, c, f, g 

27. Dezvoltată de J S  Adams, teoria echităŃii afirmă că rezultatele reprezintă 
lucrurile pe care le obŃinem de la organizaŃie în schimbul inputurilor şi 
care pot fi: 
a. recunoaştere 
b. beneficii  
c. salariul 
d. promovare 
e. efort 

Răspuns corect: 

1) a, b, c, d, e 
2) a, b, d 
3) c, d, e 
4) a, b, c, d 
5) a, c, d 

28. Pornind de la teoria echităŃii, stabiliŃi care dintre afirmaŃiile următoare sunt 
adevărate  Dacă rezultatele comparaŃiei raporturilor input-rezultate la 
persoane diferite sunt sub aşteptări, respectiv, persoanele sunt sub-
recompensate se poate proceda în felul următor: 
a. Păstrarea inputului în condiŃiile în care o persoană poate alege din a 

creşte sau a micşora inputul într-o organizaŃie 
b. Modificarea rezultatelor în condiŃiile în care o persoană poate să-şi 

modifice rezultatele 
c. Modificarea inputului în care o persoană poate alege din a creşte sau a 



micşora inputul într-o organizaŃie 
d. Părăsirea locului de muncă în condiŃiile în care oamenii care se simt 

trataŃi inechitabil pot decide să-şi părăsească slujbele decât să suporte 
inechitatea  

Răspuns corect: 

1) b, c, d 
2) a, b, d 
3) a, b, c, d 
4) c, d 
5) a, c 

29. Elaborată de Edwin Locke, teoria obiectivelor, cunoscută şi sub numele de 
teoria stabilirii scopului, arată că:  
a. randamentul şi comportamentul unui individ sunt influenŃate de 

obiectivele pe care şi le fixează  
b. randamentul şi comportamentul unui individ nu sunt influenŃate de 

obiectivele pe care şi le fixează  
c. indivizii care îşi fixează obiective dificile au un nivel al randamentului 

mai scăzut decât indivizii care preferă să adopte obiective uşor de atins  
d. indivizii care îşi fixează obiective dificile au un nivel al randamentului 

mai ridicat decât indivizii care preferă să adopte obiective uşor de atins  

Răspuns corect: 

1) a, c 
2) b, d 
3) a, d 

30. Pornind de la teoria elaborată de Edwin Lock: cercetătorii au demonstrat 
că pentru a fi eficiente, obiectivele trebuie să aibă următoarele 
caracteristici: 
a. Obiectivele trebuie să fie dificile, dar nu imposibil de îndeplinit  

Obiectivele trebuie să fie specifice şi măsurabile  Obiectivele trebuiesc 
acceptate de către angajaŃi care trebuie să le îndeplinească  Feedback-
ul este necesar pentru ca stabilirea obiectivelor să fie eficiente în timp 

b. Obiectivele trebuie să nu fie dificile  Obiectivele trebuie să fie 
specifice şi măsurabile  Obiectivele trebuiesc acceptate de către 
angajaŃi care trebuie să le îndeplinească  Feedback-ul este necesar 
pentru ca stabilirea obiectivelor să fie eficiente în timp 

c. Obiectivele trebuie să fie dificile, dar nu imposibil de îndeplinit  
Obiectivele trebuie să fie specifice şi măsurabile  Obiectivele trebuiesc 
doar comunicate angajaŃilor care trebuie să le îndeplinească  Feedback-
ul este necesar pentru ca stabilirea obiectivelor să fie eficiente în timp 

d. Obiectivele trebuie să fie dificile, dar nu imposibil de îndeplinit  
Obiectivele trebuie să fie specifice şi măsurabile  Obiectivele trebuiesc 
acceptate de către angajaŃi care trebuie să le îndeplinească 

e. Obiectivele trebuie să fie dificile, dar nu imposibil de îndeplinit  
Obiectivele trebuie să fie valide  Obiectivele trebuiesc acceptate de 
către angajaŃi care trebuie să le îndeplinească  Feedback-ul este necesar 
pentru ca stabilirea obiectivelor să fie eficiente în timp 

Răspuns corect: 



1) a 
2) b 
3) c 
4) d 
5) e 

 

MANAGEMENTUL MICILOR AFACERI 

 

31. Sistemul de informare intern al IMM faŃă de cel al marilor întreprinderi 
este: 
a. mai simplu   
b. mai complex  

Răspuns corect: 

1) a  
2) b 

32. Sistemul de informare extern al IMM faŃă de cel al marilor întreprinderi 
este: 
a. mai simplu  
b. mai complex  

Răspuns corect:  

1) a  
2) b 

33. IMM îi este caracteristic: 
a. specializarea accentuată a personalului  
b. nespecializarea personalului   

Răspuns corect:  

1) a 
2) b  

34. Având în vedere resursele umane se poate afirma că IMM: 
a. pot asigura o mai bună gestionare a resurselor umane dat fiind numărul 

mic de angajaŃi  
b. nu pot asigura o bună gestionare a resurselor umane datorită 

inexistenŃei de multe ori a unui compartiment de resurse umane  

Răspuns corect:  

1) a  
2) b  

35. În concepŃia lui Pickle şi Abrahamson esenŃa lansării unei afaceri este: 
a. ideea de afaceri  
b. planul de afaceri  
c. găsirea surselor de finanŃare  
d. realizarea studiului de marketing  

Răspuns corect:  
1) a 
2) b  



3) c 
4) d 

36. Care din următoarele reprezintă etape ale lansării unei afaceri după Gibb şi 
Ritchie: 
a. dobândirea motivaŃiei  
b. identificarea ideii  
c. validarea ideii de afacere - testarea produsului/serviciului şi a pieŃei 

pentru a stabili dacă este cazul unei oportunităŃi reale  
d. identificarea resurselor – dezvoltarea unui plan de afaceri, identificarea 

surselor de obŃinere a resurselor, a asistenŃei şi consultanŃei  
e. negocierea pentru demararea afacerii – aplicarea planului de afaceri, 

negocierea capitalului necesar, a spaŃiilor şi contractelor  selectarea 
tipului de întreprindere şi înregistrarea acesteia  

f. lansarea şi supravieŃuirea – demararea afacerii, fundamentarea 
sistemului întreprindere, stabilirea de legături cu clienŃii, furnizorii şi 
angajaŃii  

g. dezvoltarea afacerii  

Răspuns corect:  

1) a, b, c, d, e, f, g 
2) a, b, c, d, f, g 
3) b, c, d, e, f 
4) a, c, d, e, f 
5) a, b, c, d, e, f  

37. Care din următoarele reprezintă tipuri de idei de afaceri după Longenecker 
şi Moore? 
a. idei care asigură clienŃilor un produs care nu există pe piaŃa respectivă, 

dar există pe alte pieŃe  
b. idei care asigură clienŃilor un serviciu care nu există pe piaŃa 

respectivă, dar există pe alte pieŃe  
c. idei care asigură clienŃilor un produs sau un serviciu care nu există pe 

piaŃa respectivă, dar există pe alte pieŃe  
d. idei care se referă la o piaŃă nouă  
e. idei care asigură un nou proces tehnic, care poate conduce la un nou 

produs sau serviciu  
f. idei care se referă la realizarea unei activităŃi economice prin căi noi şi 

îmbunătăŃite  
g. idei care se referă la realizarea unei activităŃi economice eficiente  

Răspuns corect:  

1) a, b, d 
2) c, d, f, 
3) c, e, f  
4) a, b, f 
5) a, b, g 

38. Antreprenorii încearcă să creeze: 
a. valori noi   
b. satisfacŃii noi   



Răspuns corect: 

1) a, b  
2) a 
3) b 

39. InovaŃiile: 
a. sunt o schimbare majoră   
b. exploatează o schimbare   

Răspuns corect:  

1) a 
2) b 
3) a, b  

40. Care sunt după P.  Drucker sursele ocaziilor de inovaŃii? 
a. Neprevăzutul  
b. succesul neprevăzut  
c. eşecul neprevăzut   
d. evenimentul neaşteptat din exterior  
e. incongruenŃa – dintre realitate aşa cum este de fapt şi realitatea aşa 

cum se pretinde că este, sau aşa cum ar trebui să fie  
f. inovaŃia bazată pe necesitatea procesului  
g. schimbările din structura industriei sau din structura pieŃei, care iau pe 

toată lumea pe nepregătite  
h. demografice (schimbări de populaŃie  
i. schimbări în receptivitate, dispoziŃie şi înŃelegere  
j. cunoştinŃe noi, atât ştiinŃifice cât şi neştiinŃifice  
k. schimbările din structura pieŃei  

Răspuns corect:  

1) b, c, d, f, g, h, k 
2) b, c, e, f, h, j, k 
3) a, e, f, g, h, i, j  
4) a, b, c, f, g, h, j 
5) a, b, c, d, g, h, j, k 

41. Cum grupează P.  Drucker sursele ocaziilor de inovaŃii? 
a. în două grupe   
b. în trei grupe  
c. sursele ocaziilor de inovaŃii nu pot fi grupate  

Răspuns corect:  

1) a  
2) b 
3) c 

42. Cele mai importante surse de idei novatoare sunt: 
a. progresele tehnologice   
b. progresele in marketing   
c. schimbări demografice  

Răspuns corect:  

1) a 



2) b 
3) a, c 
4) a, b  
5) c 

43. Criteriile cheie de selectare a ideilor novatoare sunt: 
a. durate de recuperare a investiŃiilor avansate  
b. durata ciclului de viaŃă a noilor produse (afaceri)  
c. probabilitatea succesului comercial  
d. rata internă de rentabilitate a inovaŃiei  
e. compatibilitatea noului produs cu canalele de distribuŃie existente  

Răspuns corect:  

1) a, d, e 
2) a, b, d 
3) a, d  
4) a, e 
5) c, d 

44. Implementarea strategiilor operaŃionale implică riscuri a căror diminuare 
este posibilă prin rezolvarea următoarelor probleme: 
a. selectarea ideilor novatoare   
b. definirea politicilor de marketing aferente proiectelor de cercetare-

dezvoltare   
c. selectarea proiectelor de cercetare-dezvoltare   
d. selectarea politicilor de amortizare a investiŃiilor avansate   
e. testarea reacŃiei consumatorilor   
f. implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare  

Răspuns corect:  

1) a, b,d, e 
2) a, b, d, e, f 
3) a, b, c, d, e, f  
4) a, e, f 
5) c, d, e 

45. Referitor la sursele ocaziilor de inovaŃii se poate afirma că: 
a. au caracteristicile lor proprii, distincte   
b. sunt diferite ca importanŃă  
c. una din grupele de surse este mai exploatată  

Răspuns corect:  

1) a  
2) b 
3) c 
 
 
 
 
 
 
 



MANAGEMENT COMPARAT 

 

46. În plan managerial1, predominanŃa dimensiunii de masculinitate sau 
feminitate se reflectă în imprimarea anumitor caracteristici constructive şi 
funcŃionale proceselor şi relaŃiilor manageriale ale respectivelor 
organizaŃii, afectând în special, modul de exercitare a funcŃiilor: 
a. previziune 
b. antrenare-motivare 
c. coordonare 
d. organizare 
e. control-evaluare 

Răspuns corect: 

1) a, b, d  
2) a, c, d, e  
3) a, c, e  
4) b, c, d  
5) a, b, c, d, e  

47. În cazul organizaŃiilor în care predomină masculinitatea: 
a. managerii tind să promoveze cu prioritate strategii şi politici offensive 
b. se urmăreşte imprimarea unui dinamism echilibrat organizaŃiei 
c. se acordă o atenŃie deosebită diviziunii muncii şi rolurilor 
d. antrenarea componenŃilor organizaŃiei se face apelând mai ales la 

motivaŃii morale, diferenŃiate substanŃial în funcŃie de post, pregătire, 
sex şi vechime 

e. exercitarea controlului este centrată pe realizarea sarcinilor fiind de 
cele mai multe ori formalizată sau chiar rigidă 

Răspuns corect: 

1)  a, b, c, d  
2)  c, d, e  
3)  a, c, e  
4)  b, d, e  
5)  a, b, c, e  

48.  În organizaŃiile în care predomină feminitatea: 
a. se utilizează strategii centrate pe firmă şi implementate treptat 
b. conceperea şi realizarea antrenării se bazează pe o echilibrare a 

motivaŃiilor materiale şi morale 
c. discriminarea după anumite criterii, inclusiv sex, este pronunŃată 
d. problemele climatului de muncă şi culturii organizaŃionale sunt 

considerate majore   

Răspuns corect: 

1) b, c  
2) c, d  
3) a, c, d  
4) a, b, d  

                                                
1 Nicolescu Ovidiu – “Management comparat”, Ed  Economică, 1997  
 



49. În esenŃă, particularităŃile implicaŃiilor dimensiunii culturale masculinitate 
asupra societăŃii, modului de gândire, dar şi asupra managementului de la 
nivelul organizaŃiilor pot fi sintetizate astfel2: 
a. femeile din posturile de conducere nu sunt agresive 
b. predomină deciziile unipersonale 
c. există multe tensiuni în muncă 
d. restructurare sarcinilor favorizează realizarea personală 

Răspuns corect: 

1) a, b, c  
2) b, c, d  
3) a, b, c, d  
4) b, d  

50. În esenŃă, particularităŃile implicaŃiilor dimensiunii culturale masculinitate 
asupra societăŃii, modului de gândire, dar şi asupra managementului de la 
nivelul organizaŃiilor pot fi sintetizate astfel: 
a. restructurare sarcinilor favorizează integrarea în grup 
b. există puŃine tensiuni în muncă 
c. în general bărbaŃii caută să-şi facă o carieră 

a. restructurare sarcinilor favorizează realizarea personală 

Răspuns corect: 

1)  a, b, c  
2)  b, c, d  
3)  c, d  
4)  b, d  

51. În esenŃă, particularităŃile implicaŃiilor dimensiunii culturale feminitate 
asupra societăŃii, modului de gândire, dar şi asupra managementului de la 
nivelul organizaŃiilor pot fi sintetizate astfel: 
a. restructurare sarcinilor favorizează realizarea personală 
b. există puŃine tensiuni în muncă 
c. femeile din posturile de conducere nu sunt agresive 
d. predomină deciziile unipersonale 

Răspuns corect: 

1)  b, c  
2)  b, c, d  
3)  a, c, d  
4)  a, b, d  

52. StabiliŃi care dintre afirmaŃiile de mai jos sunt adevărate: 
a. controlul incertitudinii este o dimensiune culturală care măsoară gradul 

de toleranŃă faŃă de neliniştea provocată de evenimentele viitoare 
b. cu cât acest gradul de toleranŃă este mai mare cu atât controlul 

incertitudinii este mai mare  
c. cu cât acest gradul de toleranŃă este mai redus cu atât controlul 

incertitudinii este mai mare  

Răspuns corect: 

                                                
2 Burduş Eugen – “Management comparat”, Ed  Economică, Bucureşti, 1997  



1)  a, c  
2)  b  
3)  a, b  
4)  a  

53. G  Hofstede pune la originea unui control intens al incertitudinii o serie de 
elemente printre care: 
a. Ńări cu o dezvoltare avansată 
b. religii intolerante 
c. populaŃie densă în Ńările bogate şi rară în Ńările sărace 
d. democraŃii consacrate 

Răspuns corect: 

1) a, b, c  
2) b, c  
3) a, b  
4) a, b, d  

54. G  Hofstede pune la originea unui control redus al incertitudinii o serie de 
elemente printre care: 
a. Ńări cu o dezvoltare avansată 
b. tinere democraŃii  
c. religii tolerante bazate pe relativitate  
d. populaŃie densă în Ńările sărace şi rară în Ńările bogate  

Răspuns corect: 

1) a, b, c, d  
2) b, c, d  
3) a, b  
4) a, c, d  

55. StabiliŃi care dintre afirmaŃiile de mai jos sunt adevărate: 
a. o societate ce învaŃă membrii săi să accepte riscul, poate fi considerată 

ca având un grad mare de acceptare a riscului  
b. o societate ce învaŃă membrii săi să fie toleranŃi, să accepte comportări 

diferite de cele proprii, poate fi considerată ca având un grad redus de 
acceptare a riscului  

c. dacă societatea incită membrii săi să lupte pentru viitor, face parte din 
categoria celor care îşi asumă riscuri mici şi un grad mai scăzut de 
evitare a incertitudinii  

d. dacă societatea incită membrii săi să lupte pentru viitor, face parte din 
categoria celor care îşi asumă riscuri mari şi un grad mai ridicat de 
evitare a incertitudinii  

Răspuns corect: 

1) a, b, c  
2) a, c, d  
3) b, d  
4) b, c, d  



56. În plan managerial3, dimensiunea evitarea incertitudinii afectează, în 
special, conceperea şi exercitarea funcŃiilor de: 
a. previziune 
b. organizare 
c. control 
d. antrenare-motivare 
e. coordonare 

Răspuns corect: 

1) a, b, c  
2) a, d, e  
3) b, c, d, e  
4) b, e  
5) c, e  

57. În societăŃile şi organizaŃiile microsociale, în care se pune accent pe 
evitarea incertitudinii, se acordă o importanŃă majoră proiectării şi 
operaŃionalizării de previziuni, ce se reflectă în: 
a. frecvenŃa şi importanŃa acordată elaborării strategiilor şi politicilor 
b. în programarea riguroasă a obiectivelor şi sarcinilor până la nivelul 

locurilor de muncă 
c. încurajarea tacită sau chiar directă a salariaŃilor să accepte 

ambiguitatea 

Răspuns corect: 

1) a, b, c  
2) a, c  
3) a, b 
4) b, c  

58.  În societăŃile şi organizaŃiile microsociale, în care se pune accent pe 
evitarea incertitudinii, organizarea este percepută ca: 
a. un ansamblu de procese laborioase, adesea cu un pronunŃat caracter 

formalizat 
b. un ansamblu de procese laborioase, adesea cu un caaracter mai puŃin 

formalizat 
c. având în conŃinut descrieri de posturi detaliate şi riguroase 

Răspuns corect: 

1) a  
2) a, c  
3) a, b  
4) b, c  

59. În societăŃile şi organizaŃiile microsociale, în care se pune accent pe 
evitarea incertitudinii, funcŃia de control este exercitată: 
a. cu puternice tente ierarhice 
b. cu o intensitate redusă 
c. intens 

Răspuns corect: 

                                                
3 Nicolescu Ovidiu – “Management comparat”, Ed  Economică, 1997  



1) b  
2) c  
3) a, b  
4) a, c  

60. StabiliŃi care dintre afirmaŃiile de mai jos sunt adevărate: 
a. atunci când gradul de evitare a incertitudinii este redus, se pune mai 

mult accent pe planificare 
b. atunci când gradul de evitare a incertitudinii este redus, se pune mai 

puŃin accent pe organizare 
c. atunci când gradul de evitare a incertitudinii este redus, se pune mai 

puŃin accent pe control 
d. atunci când gradul de evitare a incertitudinii este redus, salariaŃii sunt 

încurajaŃi tacit sau chiar direct să accepte ambiguitatea 

Răspuns corect: 

1) a, b, c, d  
2) a, c, d  
3) b, c, d  
4) a, b, d  

61. ParticularităŃile ce caracterizează modul în care dimensiunea evitarea 
incertitudinii influenŃează managementul organizaŃiilor în Ńările cu control 
intens al incertitudinii sunt4:  
a. schimbările se fac mai uşor 
b. grad ridicat de formalizare mai ales a funcŃiei de prevedere 
c. tendinŃa de a evita concurenŃa dintre angajaŃi 
d. promovarea din interior 
e. predominanŃa deciziilor individuale 

Răspuns corect: 

1) b, c, d  
2) a, d, e  
3) a, b, c  
4) a, b, d  
5) a, c, e  
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